


↘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρία

↘ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

6, 7 & 8 Μαΐου 2022

↘ ΤΟΠΟΣ:

Ξενοδοχείο Imaret
Θ. Πουλίδου 30-32
65201 Καβάλα
T. +30 2510 620 151

↘ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Η εγγραφή στο  Συνέδριο είναι δωρεάν

↘ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Σύμφωνα με  τα  κριτήρια της EACCME-UEMS  θα  χορηγηθούν  μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής 
Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

↘ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Το  Συνέδριο θα   διεξαχθεί  λαμβάνοντας όλα   τα   προληπτικά μέτρα  κατά της  διασποράς 
του  COVID-19, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις. Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν να έχουν 
φυσική παρουσία θα πρέπει να συμπληρώσουν από  πριν  την  φόρμα συμμετοχής.
Στην συνεδριακή  αίθουσα θα   επιτρέπεται συγκεκριμένος  αριθμός  ατόμων με   την   απαραίτητη 
απόσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης τα οποία θα είναι σε ισχύ  τη 
δεδομένη περίοδο.
Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό barcode μέσω e-mail, το οποίο θα πρέπει να 
σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδό τους από  την  αίθουσα.

↘ SAVE THE DATE
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↘ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Βάσει των  νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων, το  Συνέδριο θα  προβάλλεται ταυτόχρονα 
διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livemed.gr
Εάν  έχετε  ήδη λογαριασμό στο livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας 
για  να  συνδεθείτε, επιλέξτε την  κατηγορία Live και το  συνέδριο που  θέλετε να  
παρακολουθήσετε και στη  συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual. Μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε την  εγγραφή σας στο  συνέδριο μέσω της εικονικής γραμματείας.
Εάν  είσαστε νέος  χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη  διαδικασία δημιουργίας 
λογαριασμού συμπληρώνοντας τα  απαραίτητα πεδία στο  Livemed.  Η δημιουργία 
λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την  παρακολούθηση των  ομιλιών.

↘ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα  δοθεί μετά το  πέρας των  εργασιών του 
Συνεδρίου σε  όσους συνέδρους παρακολούθησαν το 60% των  συνολικών ωρών του 
επιστημονικού προγράμματος.
Ο  αριθμός  Μορίων Συνεχιζόμενης  Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD),  θα  υπολογιστεί 

βάσει του χρόνου παρακολούθησης που  θα  καταγραφεί στο  σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο 
της αίθουσας, καθώς και στην πλατφόρμα Livemed.
Οι  συμμετέχοντες που  θα  παρακολουθήσουν διαδικτυακά μπορούν να  παραλάβουν το  
πιστοποιητικό τους απευθείας από την  πλατφόρμα μέσω του πεδίου «Παραλαβή Πιστοποιητικού», 
το οποίο ενεργοποιείται μετά τη λήξη  του Συνεδρίου.
Στους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, το πιστοποιητικό θα αποσταλεί στο  e-mail που  έχουν 
δηλώσει κατά την  εγγραφή τους.

↘ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122  Ν. ΣμύρνηΤηλ.: 210-98  80 032, Φαξ: 210-98  81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr, Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η  αναπαραγωγή,  αναδημοσίευση,  αντιγραφή,  αποθήκευση,  πώληση, μετάδοση,  διανομή,  έκδοση,  
εκτέλεση,  λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη  ρητή προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S.  Events & Travel  Solutions 
επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των  δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτετο www.events.gr

↘ SAVE THE DATE


